
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2010-0164 
 
 
Klageren:  XX 
  4600 Køge 
 
 
Indklagede: DSB S-tog A/S 
 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempel. Kontrolleret på perron. 
  
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid Dissing 
  Claus Jørgensen  
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 12. april 2010.  
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 21. maj 2010.  
 
Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 6. april 2010 med bus fra Køge Handelsskole og 
stemplede sit 2 zoners klippekort én gang i zone 20. Hun skiftede til S-tog på Ølby station for at 
rejse til Hundige. Ifølge zoneoversigtskortet kræver turen billet til 5 zoner. 
 
Ved Karlslunde station, der er beliggende på grænsen mellem zone 77 og 67 og 4 zoner fra zone 
20, steg klageren af toget for at stemple et klip yderligere. Imidlertid steg en S-togsrevisor af toget 
og kontrollerede hendes rejsehjemmel på perronen, inden hun nåede at stemple. Hun blev heref-
ter pålagt en kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner.  
 
I den efterfølgende henvendelse til DSB Kundecenter skrev klagerens mor, at datteren ved påstig-
ning på bussen kun havde stemplet én gang og ved Karlslunde eller Solrød station var kommet i 
tanke om, at hun skulle stemple en gang mere, hvorfor hun på ærlig vis havde forsøgt at stemple, 
men S-togsrevisoren havde taget datteren med tilbage på toget og udstedt en kontrolafgift.   
 
DSB Kundecenter fastholdt kontrolafgiften med henvisning til at passagerer skal have gyldig billet 
eller kort til hele rejsen, inden de stiger på toget, og at klagerens kort kun var gyldigt til og med 
Jersie station (2 zoner).  
 
Zoneoversigtskort fra zone 20:  



   

 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at hun ikke havde fået stemplet sin billet to gange, da hun steg på bussen, og da hun opdagede 
fejlen, stod hun af toget for at stemple en gang til, så hun med god samvittighed kunne køre vide-
re. Hun var allerede var på vej hen til klippemaskinen for at stemple, da der på perronen kom en 
kontrollør og bad om at se hendes billet. Hun blev ikke blev truffet i S-toget. 
 



   

Hun prøvede ikke at snyde nogen - tværtimod prøvede hun at rette fejlen.  Kontrolløren kunne jo 
nok have ladet hende stemple sin billet en gang til og lade tvivlen komme hende til gode i stedet 
for at bestemme, at hun ville snyde sig fra ET klip.   
 
Hvis hun var kørt videre med toget og havde ladet som ingenting, ville det være berettiget med en 
afgift, men det gjorde hun ikke. 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at klageren har oplyst, at hun glemte at stemple sit klippekort to gange,  
 
at passagerer, der træffes i S-toget uden gyldig billet eller kort, får udstedt en kontrolafgift på 750 
kroner. Det er selvfølgelig ærgerligt for klageren, at hun ikke fik stemplet sit klippekort tilstrække-
ligt, men dette er desværre ikke grund til fritagelse for kontrolafgiften. 
 
Som oplyst i DSB Kundecenters brev blev kontrolafgiften udstedt efter gældende regler fordi det 
ene klip ikke var tilstrækkeligt til hele rejsen. 
 
Passagerer, som rejser med bus, tog og metro, er selv er ansvarlig for at være i besiddelse af gyl-
dig billet eller kort. Er man ikke det, må man acceptere at skulle betale en kontrolafgift. Denne 
grundregel er en forudsætning for det selvbetjeningssystem der gælder for rejser med kollektiv 
transport i Hovedstadsområdet. 
 
SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER:  
 
Den 31. oktober 2005 har daværende transportminister besvaret en henvendelse fra Folketingets 
trafikudvalg om kontrol på perroner. Spørgsmål og svar gengives nedenfor:  
 

 

”Spørgsmål 1: "Ministeren bedes redegøre for bemyndigelsen til billetkontrol af gyldig rejsehjemmel 

på togperroner."  

 

Svar: Hjemlen til at udstede kontrolafgift i tog og metro findes i lov om hoved- stadsområdets kollekti-

ve persontrafik § 6, stk. 2 samt i § 23 i lov om jernbane. Lovgrundlaget angiver, at der kan udstedes 

kontrolafgift til passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel. Spørgsmålet er derfor, hvornår man 

er passager. Ifølge reglerne om erstatning i lov om jernbane, jf. lovens § 13 angives det, at jernbanevirk-

somheden skal erstatte skade på passagerer, hvis skaden er en følge af en begivenhed i forbindelse med 

jernbanebefordring under passagerens ophold i tog eller under dennes ind- eller udstigning. Denne af-

grænsning i loven indikerer, at man er passager, når man befinder sig i toget eller er på vej ind eller ud 

af toget. Når man forlader toget, har man modtaget en transportydelse, og det er således ikke længere så 

klart for passagererne, at man fortsat vil kunne blive mødt med et krav om at fremvise gyldig rejse-

hjemmel. Det er derfor min opfattelse, at det bør fremgå meget klart for passagerne, at man også skal 

have gyldig rejsehjemmel, når man stiger af toget, og at hvis dette ikke klart er offentliggjort, vil man 

ikke kunne blive afkrævet kontrolafgift. Jernbanevirksomhedernes adgang til at kontrollere passagerer, 

der forlader toget, giver dem muligheden for en mere effektiv kontrol. I modsat fald risikerer man, at 

billetkontrollen i toget vil betyde, at passagerer uden gyldig rejsehjemmel kan forlade toget, inden [kon-

trollen]. Omvendt bør man kun betegnes som passager i umiddelbar forlængelse af udstigning af toget, 

dvs. der skal ikke være tvivl om, at man har modtaget en transportydelse. Jeg finder det afgørende, at 

såfremt en passager bryder en regel, skal vedkommende også være klar over dette. Det skal fremgå 



   

på perronen eller i toget, samt i selskabernes forretningsbetingelser, at hvis man ikke er i besiddelse af 

gyldig rejsehjemmel ved rejsens begyndelse, under rejsen og ved rejsens afslutning, kan der udstedes 

kontrolafgift. Jeg kan oplyse, at Transport- og Energiministeriet i forbindelse med en konkret sag har 

præciseret ovennævnte over for henholdsvis DSB, Ørestadsselskabet og Arriva i februar d.å.” 

 
BILAG TIL SAGEN: 
 
Kopi af kontrolafgiften. 
Kopi af parternes korrespondance. 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER:  
 
Retsgrundlag:  
 
§ 6 i den dagældende lov om hovedstadsområdets kollektive persontrafik, som er det oprindelige 
lovgrundlag for opkrævning af kontrolafgifter, havde følgende ordlyd:  
 
§6. Selskabet fastsætter takster og billetteringssystem for rejser med bus og tog, der alene foretages inden for hovedstadsom-
rådet.  

Stk. 2. Selskabet kan fastsætte kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig billet eller kort. Af-
gift og gebyr kan inddrives ved udpantning.  

Stk. 3. Selskabet kan fastsætte regler om pligt for rejsende, der ikke er i besiddelse af gyldig billet eller kort, til på forlangen-
de at forevise legitimation med henblik på at fastslå passagerens identitet.  

 

Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår at ”takst- og billetteringssystemet for S-banerne er 
indført for at give passagererne mulighed for hurtig adgang til perroner og tog uden sinkende bil-
letkontrol især i myldretid og for at spare væsentlige personaleudgifter, som i modsat fald måtte 
dækkes gennem øgede billetpriser eller øget skattetilsvar.” 
 
I henhold til § 4, stk. 3, i bekendtgørelse om kontrolafgifter af 22. september 2006 udstedt i med-
før af lov om jernbaner § 23 fastsætter jernbanevirksomheden bestemmelser om kontrolafgift i 
forretningsbetingelserne. 
 
Det fremgår af indklagedes forretningsbetingelser, at passageren ved rejsens begyndelse skal væ-
re i besiddelse af gyldig billet eller kort, der opbevares under hele rejsen og selv skal kontrollere, 
at stemplingen (zonenummer, dato, klokkeslæt m.v.) er korrekt. Passageren skal uopfordret vise 
billet eller kort til DSBs personale. DSB accepterer kun billet eller kort, der vises i umiddelbar til-
knytning til personalet anmodning herom. Passagerer, der ikke viser gyldig billet eller kort til deres 
rejse, skal betale en kontrolafgift på 750 kr.  
 
Den konkrete sag:  
 
Ankenævnet lægger til grund, at kontrollen af klagerens rejsehjemmel foregik på perronen på 
Karlslunde station.  
 
Ankenævnet lægger videre til grund, som oplyst af klageren, at hendes rejse ikke var slut, idet 
hun skulle til Hundige station, at hun steg af toget for at stemple sit klippekort, og at hun kun 
havde stemplet et klip på et 2 zoners klippekort ved rejsens begyndelse i Køge i zone 20.  
 
Henset til, at klagerens rejse således ikke var afsluttet, men at hun alene befandt sig på perronen 
for at stemple sit klippekort for derefter at fortsætte rejsen, finder ankenævnet  at klageren på 
kontroltidspunktet med rette blev anset for at være passager.  



   

 
Herefter var der hjemmel til at kontrollere klagerens rejsehjemmel, selv om hun befandt sig på en 
perron, og at pålægge hende en kontrolafgift for manglende zoner.  
 
Ankenævnet bemærker, at det i øvrigt ikke havde været tilstrækkeligt, hvis klageren havde stem-
plet to gange på sit 2-zoners kort ved rejsen begyndelse i zone 20, da der er 5 zoner til Hundige 
station.  
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
DSB S-tog er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 750 kr. 
Beløbet skal betales inden 30 dage jf. ankenævnets vedtægters § 15. 
 
Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. § 26, stk. 4, mod-
sætningsvist.  
 
Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. 
 
Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsan-
læg på www.domstol.dk, www.advokatsamfundet.dk og /eller eget forsikringsselskab om eventuel 
forsikringsretshjælp. 
 
 
 
 
På ankenævnets vegne, den 3. december 2010. 

 
 

Tine Vuust 
Nævnsformand 

 
 

 
 


